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www.dcamaslak.com
@dcamaslak

Aslında yaşam aynı yaşam,
birlikte bu zor günlerde O’na 

hep beraber sahip çıkmamızı hatırlattı.
Senin, benim değil ortak hepimizin YAŞAMINA...

İngilizce ve spor ile yazın mutluluk, eğlence ve
dil gelişimi ile hep beraber olmak için... 

iletisim@dcamaslak.com
0850 303 0 328

Okulumuza gelip yeniliklerimizi görerek veya 
görüntülü görüşmelerimiz (zoom/skype) ile
2020-2021 kayıtlarımız başlamıştır.
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23 Nisan, 19 Mayıs derken Ramazan Bayramınıda evde yaşadık.
4-5 ay önce birileri çıkıp söylese, hiç kimse inanmazdı... Yarının 
ne olacağını, bugünden bilebilmenin, astroloji, falcılık ötesi 
olduğunu bir kez daha yaşadık... ANI YAŞA...GÜNÜ YAŞA... 
Yaşadıklarımız bize olanla mutlu olabilmeyi, sabırın değerini, 
ülkemiz ve vatandaşlar için açıklanan tedbir kurallarına uymanın, 
gerçek VATANDAŞLIK olduğunu hatırlattı.

Bu sayımızı elinize aldığınızda, hepimiz “yeni normal hayatımızın” 
başlangıcına adım atmış olacağız... Umutlu, dikkatli, çevreni, 
ülkeni, dünyayı daha çok benimsememiz gereken YENİ 
SORUMLULUKLAR İLE ARTAN YAŞANTIMIZA...

Ne gerginlik, ne korku ... Endişenin hiç yerinin olmadığı, 
SORUMLULUKLARIMIZ, tedbirleri iyi bilen, uygulayan ve 
çevremize KALBEN UMUT AŞILAMAMIZ GEREKEN, belki 
de alıştıkça daha keyifli bir hayat.

Bir çoğumuzun zaten uyguladığı, HİJYENİ OLMAZ ise 
OLMAZI olarak birinciliğe alan, SU KULLANIMINA,  
ÇEVRE TEMİZLİĞİNE hem dikkat veren, hemde çevremiz 
ile sohbet konusu yaparak, gelişmesine DESTEK VEREN bir 
yaşam yeni hayatımız...

Biz DCA olarak, daha pandeminin “P” si yok iken her iki haftada 
bir okulumuzu dezenfekte ettiriyorduk. Virüsün Çin de başladığı 
hafta, dünyaya yayılması konu bile değil iken, okul girişimizde, 
gelişler ve gidişlerde kullanmak üzere 40C “çocuk kolonyaları” 
kullanmaya başlamıştık.

Bugün, okul içi havalandırma sistemimiz, çevreye örnek 
gösterilecek bir şekilde, “sertifikalı”... Mekan içi temiz hava, 
%80’nin altına indiği anda, otomatik olarak, dışarıdan temiz 
hava, oksijen basan, çağın en gelişmiş sistemi...

Yine de, eğitime bizlerden önce başlayan, Almanya, Norveç, 
Danimarka, Avusturya gibi ülkelerin, açık havayı daha da fazla 
kullandığını görüyoruz. Almanyanın hemen uyguladığı, “ana 
okulu ve kreşler yeni dönem koruma tedbirlerini” hemen 
inceledik ve uyguluyoruz... daha neleri geliştirebiliriz diyerek. 
Sizlerde uygulamamızda bu tedbirleri bulabileceksiniz...

Amaç insan sağlığı,güvenliği, daha da ötesi, ÇOCUK SAĞLIĞI...
Tüm tedbirlerimizi web sayfamızdan ve uygulamamızdan 
inceleyebilir, görüşlerinizi, sorularınızı paylaşabilirsiniz... 

GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİ için SPORUN olmaz 
ise olmaz olduğu... gereksiz gerginliklerimizi azaltıp, GÜÇLÜ 
bir RUH YAPISININ, motivasyonun, kalbimize iyi gelecek 
YARDIMLAŞMANIN, iyi UYKU DÜZENİNİN bizler için ne 
kadar önemli olduğunu gördük, yaşadık, yaşıyoruz...

Dikkati, anlayışı, İYİLİĞİ her yere BULAŞTIRMALIYIZ...

Okulumuzda, yeni nesil sınıflar, her gün değerini artırdığımız 
EĞİTİM SİSTEMİMİZ, gününe SPORU katarak yaşamayı, 
hayatının alışkanlığı haline gelen miniklerimiz için SPOR 
PROGRAMIMIZ, yabancı dil öğrenimi için uluslararası 
partnerler ile ortak çalışmalarımız, OXFORD gibi bir dünya 
markası ile olan beraberliğimiz... İNNOVATİF, GELİŞEN 
DÜNYADA yerimizi daha da belirginleştirecek yeniliklerimiz, 
DÜN de önceliğimiz idi, YARINDA ÖNCELİĞİMİZ olacak...

YAZ OKULLARIMIZ, evlerinize ulaşan yayınlarımız, YouTube 
videolarımız, ve 2020-21 eğitim yılı programımız... Hepsine; 
online, uygulamalarımız, web sayfamız ve call center kanalları ile 
ulaşabilirsiniz...

HEP BERABER, ELELE DAHA DA İYİYE ULAŞABİLMEK 
İÇİN EMEK VERİYOR, TÜM EKİBİMİZ, AİLEMİZ İLE 
DURMAKSIZIN ÜRETİYORUZ...

Kalın Sevgi ile, 

Dünya Çocuk Akademisi Maslak

Sevgili Velilerimiz, Değerli Aileler, 
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FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİMİZ 
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BBUU  AAYYIICCIIKK  ÇÇOOKK  AACCIIKKMMIIŞŞ,,OONNUU  EENN  SSEEVVDDİİĞĞİİ  YYİİYYEECCEEKKLLEE  BBUULLUUŞŞTTUURRAALLIIMM  MMII  ??  
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GEOMETRİK  ŞEKİLLERİMİZİ AYNI RENKLERDE BOYAYALIM VE ADLARINI 
ÖĞRENELİM:) 

 

Lütfen buraya hayallerini çizer misin. 
Daha sonra, bizlerle de paylaşırsan çok mutlu oluruz.



26 27

Bu bir Dünya Çocuk Akademisi yayınıdır. 
Her hakkı Dünya Çocuk Akademisi Maslak’a aittir.
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